
Zamówienie stalowego prowadnika typu SLE powinno zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

Prowadniki kablowe
Typu SLE

SLP 220 / 200 x 2325 / 200 - D/E  "h"; 5Pz, 1PT55

Typ / Promieñ x D³ugoœæ / Szerokoœæ - Koñcówka  "Konfiguracja"; Separatory

Wyboru typu dokonuje siê zgodnie z iloœci¹ oraz œrednic¹ instalowanych kabli.
Wymagane jest pozostawienie 10% wolnej przestrzeni dla kabli oraz 20% dla przewodów.

D³ugoœæ prowadnika zale¿y od d³ugoœci przejazdu. Do obliczenia jej u¿ywa siê wzoru:
(d³. przejazdu / 2) + (4 x promieñ). (Uwaga na odstêpy pomiêdzy ogniwami).

Szerokoœæ prowadnika zale¿y od iloœci oraz przekroju instalowanych kabli.
Dla niskich prêdkoœci przejazdu mo¿liwe jest zainstalowanie kabli jeden na drugim.
Dziêki temu mo¿na wykorzystaæ dodatkow¹ przestrzeñ w prowadniku.

Promieñ równie¿ zale¿y od iloœci instalowanych kabli i promieni ich giêcia nale¿y dobieraæ
zgodnie z zaleceniami producenta. Zwykle jest to 10-krotnoœæ œrednicy najgrubszego kabla.

Przyk³ad: d³ugoœæ przejazdu 3 m, promieñ giêcia 200 mm, kable: 1x15 mm, 8 x 8 mm, 3 x 12 mm,
2 x 22 mm;  prowadnik podwieszany

Konfiguracja podawana jest jedynie w specjalnych przypadkach. (Patrz przyk³ad)

* rozwi¹zania indywidualne

* du¿e rozmiary

* optymalna stabilnoœæ

* ³atwa obs³uga

Wyboru dokonuje siê indywidualnie dla konkretnego zastosowania.separatorów

Koñcówki zale¿¹ od rodzaju zastosowania prowadnika. Mo¿liwe jest niewielkie
dostosowanie k¹tu pod³¹czenia koñcówki.

Materia³:
Prowadnik typu SLE standardowo wykonany jest ze stali. Oferujemy jednak prowadniki
typu SLE wykonane ze stali nierdzewnej do u¿ycia w niebezpiecznym otoczeniu.
Zalecamy u¿ycie prowadnika ze stali hartowanej w przypadku du¿ych prêdkoœci
przejazdu b¹dŸ przyœpieszenia.
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* mo¿liwoœæ zmiany promienia giêcia
* ³atwe wyd³u¿anie i skracanie
* ró¿ne typy separatorów
* szczelny mechanizm ³¹czenia ogniw
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Rozmiary: D³ugoœæ prowadnika to (d³ugoœæ przejazdu /2) + (4x promieñ giêcia)

Typ Promieñ giêcia Ogn. D³. przej. swobodn. waga przy

R a c d e f g h k m kg /m szer.100mm

SLP 120 60/100/150/250 50 19 35 5,5 3 20 7,5 7 9,5 3 4 2,30

SLE 220 4 10 5,00

SLS 220 100/150/200 75 31 50 8 4 30 12 9 15 3 20 4,90

SLP 220 250/300 2 30 4,80

SLA 220 2 30 5,50

SLE 320 6 10 9,30

SLS 320 150/200/250 100 49 75 10 4 50 17 11 21 4 25 9,10

SLP 320 300/400 3 40 9,10

SLA 320 3 40 10,00

SLE 520 8 10 18,40

SLS 520 200/250/300 125 68 100 14 4 70 22 13 28 6 30 18,10

SLP 520 400/500 4 50 18,10

SLA 520 4 50 19,30

SLA 620 250/300/400 175 118 150 14 8 115 26 13 32 9 10 25,00

SLP 620 500/600 7 30

SLE- wk³adki z tworzywa sztucznego SLS - separator z pianki SLP- przegroda SLA - separator aluminiowy

Koñcówka zwyk³a
zewnêtrzna

Koñcówka A Koñcówka B Koñcówka C
zewnêtrzna

Koñcówka D
wewnêtrzna

Koñcówka E
wewnêtrzna

0,5 d³. przejazdu 0,5 d³. przejazdu

ogniwo

ruchoma koñcówka

sta³a koñcówka
po³owa d³. przejazdu

ok..0,5 R

powierzchnia

odchy³ka:
5mm / m
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Maksymalna szerokoœæ u¿ytkowa = szerokoœæ ogniwa - 15 mm

R

t=2/3/4/6

Typ SLE 120/220/320/520/620



Rodzaje separatorów dla typu SLE

SLS z separatorem z pianki wprzypadku ograniczonego miejsca. Równie¿ tu zapewniona jest optymalna

SLP z przegrodami (PZ). Dziêki nim mo¿liwe jest osi¹gniêcie dodatkowego miejsca w prowadniku.

ochrona i prowadzenie kabli nawet na du¿ych

prêdkoœciach i przyœpieszeniach.

Separator ten znalaz³ uznanie wœród producentów

samochodów.

To niedrogie rozwi¹zanie zapewnia odpowiednie

prowadzenie du¿ej liczby kabli. Bardzo precyzyjne

ustawienie przegród w prowadniku zapewnia

3mm skok. Dodatkowo mo¿liwe jest u¿ycie

teleskopowych przegród poziomych (PT)

zapewniaj¹cej dodatkowe mo¿liwoœci przestrzenne

Teleskopowa przegroda pozioma (PT)

Typ       zakres w mm

PT 55     55 to 80

PT 75     75 to 100

W przypadku u¿ycia prowadników w zastosowaniach

ekstremalnych, zalecamy uzycie typu

poniewa¿ te zapewniaj¹ dok³adne prowadzenie

kabli. Nie zalecamy ustawiania kabli w wielu warstwach

w przypadku du¿ych prêdkoœci przejazdu prowadnika

oraz du¿ych przeœpieszeñ.

SLS

Dostêpne wk³adki  [w mm ]Typ Æ

SLE 220  10,15,20,25,30

SLE 320  10,15,20,25,30,35,40,45,50

SLE 520  10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70

W porównaniu ze standardowymi typami prowadników, typ SLE jest wykonywany z wytrzyma³ych
profili aluminiowych, mo¿na wiêc go dopasowywaæ bardzo dok³adnie do potrzeb klienta.
Poprzeczka prowadnika mo¿e dochodziæ nawet do 1200 mm. Dostêpne dla SLE separatory
zapewniaj¹ optymaln¹ ochornê zainstalowanym kablom, nawet przy wysokich prêdkoœciach przejazdu.

SLA z profilem aluminiowym zapewnia dobr¹ ochronê kabli przede wszystkim dla du¿ych prowadników.

Dodatkowo profil zapewnia dodatkow¹

wytrzyma³oœæ ca³emu prowadnikowi.

Poprzeczki s¹ wykonywane zgodnie z zamówieniem.

Aby prowadnik pozosta³ stabilny, nie przekracza

siê 1200 mm szerokoœci.

SLE z wk³adkami jest najlepszym rozwi¹zaniem dla du¿ych prêdkoœci przejazdu. Gwarantuje dobre

prowadzenie kablom, eliminuj¹c wszelkie

b³êdy podczas pracy prowadnika.

SLE 221 / 200 x 2100 /200  "h"

Prowadniki SLE s¹ standardowo wyposa¿one w poprzeczkê w co drugim ogniwie.

Aby otrzymaæ poprzeczkê do ka¿dego ogniwa, prosimy zamawiaæ 121/221/321/521/621

zamiast 120/220/320/520/620

Aby otrzymaæ pokrywy aluminiowe typu Silverstar prosimy u¿yæ w zamówieniu

225/325/525/625. Wiêcej na stronie "Pokrywy"

SLE 325/ 200 x 2100 /200  "h"

profil aluminiowy - T

Wk³adki z tworzywa sztucznego (PE)

separator z pianki

przegroda
pionowa (PZ)

przegroda pionowa
krótka (PK)

teleskopowa
przegroda pozioma (PT)

podwieszana przedroda
pozioma (PF)



Zmiana promienia giêcia
prowadnika stalowego SLE:

Sposób u¿ytkowania
Typu SLE

Usun¹æ pierœcieñ sprê¿ynuj¹cy
i œci¹gn¹æ pokrywy

Zamocowaæ pokrywy

Dobraæ i ustawiæ odpowiednie

bolce do ustalania k¹ta (tabela)

* zmienny promieñ giêcia
* ³atwe wyd³u¿anie i skracanie
* zmienny k¹t pod³¹czania
* instalacja separatorów

Skracanie / wyd³u¿anie prowadnika typu SLE:

Usun¹æ pierœcieñ sprê¿ynuj¹cy (1), zdemontowaæ pokrywy (3i + 3a)
usun¹æ sworzeñ obrotowy (2) i bolce ustalaj¹ce k¹t (4);

Po³¹czyæ ogniwa razem, w³o¿yæ sworzeñ obrotowy, ustaliæ k¹t prowadnika
poprzez ustalenie bolców (tabela), zamocowaæ pokrywy.

Usun¹æ b¹dŸ dodaæ ogniwa i poprzeczki.

Sposób monta¿u koñcówek prowadnika typu SLE:

Koñcówki mog¹ byæ zwrócone tak wewn¹trz jak i na zewn¹trz prowadnika,
w promieniu wewnêtrznym lub zewnêtrznym. Zwykle koñcówki znajduj¹
siê na zewn¹trz, w kierunku promienia zewnêtrznego

K¹t ich pod³¹czenia mo¿e ulec zmianie.

Type SL 120 SL 220 SL 320 SL 520 SL 620

R 60 100 150 200 250

R 100 150 200 250 300

R 150 200 250 300 400

R 250 250 300 400 500

R 300 400 500 600

Identyfikator typu
w prom. wewn.

p³aski bok

bolceIdentyfikator typu
w prom. zewn.

Instalacja poprzeczek w prowadniku typu SLE:

Aby usun¹æ poprzeczkê wystaczy

odkrêciæ cztery œruby imbusowe.

Istnieje mozliwoœæ zamówienia

poprzeczek do szybkiego monta¿u,

w którym porzebne s¹ jedynie dwie

œruby.

Standardowe koñcówki

szybki monta¿

normalny monta¿

Wa¿na informacja:
Schemat dla innych promieni giêcia
jest umieszczony na ogniwie
bêd¹cym koñcówk¹.

oznaczenie typu

opis promieni giêcia

Koñcówka
(z podwójnymi bolcami)

1

3i

4

2

3a

4



Pokrywy SilverStar:
Prowadniki stalowe typu SLE (Interflex) mog¹ byæ pokryte nowo-

wprowadzonymi pokrywami typu SilverStar.

Aby je zamówiæ prosimy w zamówieniu u¿yæ 225/325/525/625* zamiast 220/320/520/620.

bardzo estetyczny wygl¹d

idealny odstêp pomiêdzy pokrywami

bardzo stabilna ochrona kabli do 1000 mm szerokoœci

mo¿liwoœæ otwarcia w ka¿dym miejscu

mo¿na zastosowaæ w istniej¹cym
ju¿ prowadniku SLE

Pokrywy dla typu SLE

Taœma ze stali nierdzewnej:
Aby dodatkowo chroniæ kable i umo¿liwiæ

³atwe czyszczenie prowadnika, w promieniu

wewnêtrznym oraz zewnêtrznym prowadnika

typu SLE mo¿na za³o¿yæ sprê¿yst¹ taœmê

stalow¹. Taœma dla poprawy u¿ytkowania

posiada zaokr¹glone krawêdzie. mocowanie taœmy

taœma zewnêtrzna

taœma
wewnêtrzna

mocowanie
koñców

SLE 325/ 200 x 2100 /200  "h"

Przyk³ad zamówienia:

SLE 320/ 200 x 2100 /200  "h"
z taœm¹ ze stali nierdzewnej (zewn. i wewn.)

Przyk³ad zamówienia:

* pokrywy SilverStar
* pokrywy stalowe

5-gwiazdkowe pokrywy SilverStar:

Normalna poprzeczka Pokrywa SilverStar

* Przy typie 625

dostêpne dla promienia

powy¿ej 400 mm



Stalowe rolki podtrzymu¹ce
dla typu SLE

* optymalne prowadzenie

prowadnika

* wyd³u¿a d³ugoœæ

przejazdu

Rolki podtrzymuj¹ce u¿ywane s¹ wszêdzie tam gdzie potrzebne jest przekroczenie d³ugoœci przejazdu.

Dziêki nim d³ugoœæ przejazdu mo¿e byæ zwiêkszona.w prosty sposób

Zamówienie rolek podtrzymuj¹cych typu PR powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:

SR szerokoœæ powierzchni do podtrzymania [w cm] / 100 x wysokoœæÆ

szerokoœæ powierzchni do podtrzymania (A) zale¿y
od typu zainstalowanego prowadnika. (patrz tabela)

Wysokoœæ (H) ramek z rolkami zale¿y
od promienia giêcia zainstalowanego prowadnika.

Rolki podtrzymuj¹ce z ramkami:
Stalowe rolki s¹ dostarczane wraz

z bardzo wytrzyma³¹ i stabiln¹ ramk¹,

która znajduje zastosowanie nawet

w najbardziej ekstremalnych przypadkach

SR 15 / Ø 100 x 300

Przyk³ad konfiguracji: Prowadnik typu SLE na dwóch rolkach podtrzymuj¹cych z ramkami

1/4 d³. przejazdu1/4 d³. przejazdu

Przyk³ad: Promieñ giêcia 150 mm, szerokoœæ poprzeczki 115 mm
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